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the C # programming language is that in Unity we can 
write a script so that the object obeys the laws of phys-
ics. Because Visual Basic is a syntax and functional 
language, we use it to perform simple calculations. 

Python programming language has emerged as the 
highest level programming language to date. This is be-
cause it has open source and soda syntax. Python pro-
gramming language is widely used in all fields. That's 
because it has so many libraries. There are PVlib and 
Solcore libraries for studying solar panels and model-
ing semiconductor solar cells. Fluctuations occur when 
we plot a graph of experimental results. Nonlinear re-
gression is used in mathematical statistics to eliminate 
it and create a clear graph. One of the fastest growing 
areas of programming is Machine Learning. We use the 
Machine Learning algorithm in the Python program-
ming language to determine the optimal values ob-
tained in experiments. 

In conclusion, the use of a software package for 
modeling in the study of semiconductor devices in-
creases productivity and accuracy. 
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Abstract 

The article considers the fabrication of flat cellulose acetate membranes by the phase inversion method. The 

scheme of complex production of flat cellulose acetate membranes for reverse osmosis, ultrafiltration and micro-

filtration is presented. The composition of the molding solution, possible solvents of cellulose acetate, technolog-

ical processes of production are considered. 

Анотація 

В статті розглянуто виготовлення плоских ацетатцелюлозних мембран методом інверсії фаз. Предста-

влено схему комплексного виробництва плоских ацетатцелюлозних мембран для зворотного осмосу, уль-

трафільтрації і мікрофільтрації. Розглянуто склад формувального розчину, можливі розчинники ацетату 

целюлози, технологічні процеси виробництва. 
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Мембрани для баромембранних установок ма-

ють характеризуватися певним комплексом власти-

востей (пористістю, міцністю, стійкістю до темпе-

ратури, рН, агресивних середовищ тощо), що ви-

значаються молекулярною й надмолекулярною 

структурою полімерів, на основі яких вони отри-

мані, а також їх макроскопічною структурою [1]. 

Отже роздільна здатність мембран, їх продуктив-

ність та стабільність характеристик залежить не 

лише від природи полімеру, з якого вони виготов-

лені, а й від особливостей технології їх отримання. 

[2, 3]. 

Найпоширенішими для баромембранних про-

цесів стали мембрани на основі ацетату целюлози 

(СА) [1‒5]. СА характеризується досить високою 

кристалічністю, що є функцією ступеня ацетилу-

вання. У набухлому СА молекули води концентру-

ються в аморфних областях за рахунок утворення 

водневих зв'язків з атомами кисню карбонільних 

груп і, особливо, з незаміщеними ОН-групами це-

люлозного каркаса. За низького ступеня ацетилу-

вання целюлози (як у целофані) вологовміст таких 

плівок є високим. Однак вони мають порівняно ни-

зьку затримувальну здатність. При підвищенні сту-

пеня ацетилування кристалічність зростає, однак 

ступінь набухання у воді й кількість вільної води в 

полімері знижуються. Зв’язана вода, що взаємодіє 

безпосередньо з полімером, має знижену розчиню-

вальну здатність. При підвищенні ступеня ацетилу-

вання целюлози до 40 % (у повністю заміщеному 

триацетаті целюлози міститься 62,4 % ацетатних 

груп) зростає затримувальна здатність і знижується 

проникність мембран. Зазвичай для формування 

мембран використовують СА приблизно з 38 %-м 

ступенем ацетилування (діацетат целюлози), оскі-

льки в цьому випадку досить висока затримувальна 

здатність супроводжується прийнятною проникні-

стю. 

Для формування ультрафільтраційних СА 

мембран зазвичай в якості розчинника використо-

вують суміш ацетону з формамідом (пороутворю-

вач – перхлорат магнію), а у вигляді коагулянту 

(осаджувача) – воду [4]. Для одержання асиметрич-

них СА мембран, придатних для ультрафільтрації, 

у якості розчинників використовують N-метил-α-

пірролідон, оцтову кислоту, 1,4-диоксан та інші, а у 

вигляді осаджувачів – ізопропанол, гептан [4]. Роз-

чинювальна здатність знижується в ряді N-метил-α-

пірролідон > оцтова кислота > 1,4-диоксан, а здат-

ність до осадження — у ряді ізопропанол > вода > 

гептан. Встановлено, що зі зниженням розчинюва-

льної здатності осаджувача середній радіус пор у 

мембрані зменшується, що обумовлено особливос-

тями процесу структуроутворення при її форму-

ванні. Зміна молекулярної маси вихідного полімеру 

в широких межах мало впливає на розділові влас-

тивості мембрани, однак за низького ступеня полі-

меризації (< 150) СА мембрани мають невисокі ме-

ханічні властивості, тоді як за високого ступеня по-

лімеризації (> 600-700) значно підвищується 

в'язкість розчинів, що утрудняє полив при форму-

ванні мембран. 

Процес виготовлення плоских СА мембран 

включає: розчинення полімеру у розчиннику, отри-

мання формувального розчину, вилив цього роз-

чину на гладку скляну пластину, випаровування ро-

зчинника за низької температури, коагуляцію в кри-

жаній воді та кінцевий відпал у гарячій воді [6]. У 

типовому формувальному розчині міститься (у мас. 

%): 22,0 % СА; 1,1 % перхлорату магнію; 10,0 % 

води; 66,7 % ацетону. Середня молекулярна маса та 

розподіл молекулярної маси сирого порошку СА не 

є особливо важливим. Однак затримувальна здат-

ність може бути значно покращена за високого вмі-

сту ацетильних груп в СА в межах його розчинності 

в ацетоні. Зазвичай рекомендують вміст ацетиль-

них груп 39,8 %. 

Розчин виливається на гладку скляну пластину 

за температури від – 5 до – 10 оС. При цьому роз-

чинник випаровується на повітрі впродовж 3 хв. В 

цей момент формується щільний тонкий шар. Сфо-

рмована плівка потім поміщається у крижану воду 

приблизно на 1 год для вимивання електроліту та 

гелеутворення. На цій стадії мембрана є надто по-

ристою і має низьку механічну міцність і селектив-

ність, проте високу продуктивність. Одна, якщо 

сформована мембрана поміщається в гарячу воду, 

пори мембрани стискаються і зростає товщина тон-

кого шару. Селективність і механічна міцність, від-

повідно, значно зростають. 

З підвищенням температури води, у якій ви-

тримується мембрана, проникність знижується, а 

селективність зростає. Здатність мембран до ущіль-

нення є корисною властивістю. Наприклад, для зне-

солення відпал слід проводити за температури 65 – 

85 оС впродовж 5 хв. Анізотропні СА мембрани, що 

приготовлені таким чином, мали проникність 3 ∙ 105 

кг/(м2 ∙ с) і селективність понад 99 % за тиску 10 

МПа. Пізніше [6] почали виготовляти мембрани з 

СА без електроліту. Формувальний розчин склада-

вся (у мас. %) з: 25 % СА; 30 % формаміду; 45 % 

ацетону. Формування мембран стало значно прос-

тішим (за кімнатної температури). 

На практиці найбільш широко використову-

ють формування мембран мокрим і сухо-мокрим 

способами [2, 7]. Остаточна структура мембрани та 

її властивості залежать від таких параметрів [8]: 

концентрації і складу полімерного розчину; матері-

алу підкладки; товщини шару поливального роз-

чину полімеру на підкладці; природи та складу оса-

джувача (чи суміші осаджувач-розчинник); темпе-

ратури навколишнього середовища та полімерного 

розчину, коагуляційної та термообробної ванн; три-

валості стадії випаровування перед коагуляційною 

ванною; вологості повітря та швидкості паро-, газо-

обміну над поверхнею розчину. 

Процес формування плоскої мембрани склада-

ється з чотирьох основних стадій [4]: 1) нанесення 

розчину полімеру на плоску поверхню (наприклад, 

на нетканий поліефірний матеріал чи на скляну пла-

стину); 2) випаровування розчинника з поверхні по-

лімерного розчину (етап передформування мем-

брани); 3) занурення плівки в осаджувальну ванну 

(етап коагуляції), де відбувається ґелеутворення (як 
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осаджувач зазвичай використовують воду); 4) тер-

мічна обробка (відпал). Під час попереднього випа-

ровування розчинника з розчину полімеру нанесе-

ного на поверхню підкладки, формується активний 

шар мембрани. Його затримувальна здатність зале-

жить від тривалості випаровування (кількості випа-

руваного розчинника), температури, швидкості ви-

паровування та вологості навколишнього середо-

вища. Збільшення температури випаровування 

призводить до формування мембран з більш щіль-

ним поверхневим шаром [9]. Цього ж можна дося-

гти зменшенням товщини формувального розчину 

[10]. Товщина поливального розчину також впли-

ває на формування макропустот в мембрані [11]. 

При формуванні мембран з розчину складу ацетат 

целюлози + ацетон + вода макропустоти форму-

ються лише при товщині шару розчину 500 мкм. 

При зануренні рідкої полімерної плівки в осаджу-

вальну ванну утворюється широкопориста основа 

мембрани [12]. 

Закономірність формування мембрани при за-

нуренні сформованої плівки у нерозчинник визна-

чається взаємодією між трьома компонентами – по-

лімером, розчинником та нерозчинником. [3]. Роз-

чинник та нерозчинник починають змішуватися за 

рахунок дифузії. Проникнення нерозчинника в плі-

вку відбувається по всьому поперечному перетину 

у вигляді фронтальних дифузій, за якими рухається 

фронт коагуляції (осадження, затвердіння) полі-

меру. Дія осаджувача полягає у швидкому розк-

ритті того полімерного каркасу, який існував у рід-

кому стані в розчині. Поява гелю спостерігається 

візуально при помутнінні розчину в плівці. Як пра-

вило, відбувається ущільнення плівки в міру витіс-

нення розчинника за рахунок виникнення сил між-

молекулярної взаємодії в полімері. Основною об-

ставиною, що визначає пористість і розмір пор 

мембран, є відношення швидкості фронту дифузії 

та фронту коагуляції. Якщо коагуляція протікає 

швидко після витіснення розчинника, то в плівці фі-

ксується таке розташування макромолекул, яке 

вони займають у розчині. Якщо коагуляція відбува-

ється із запізненням, встигає проходити релаксація, 

макромолекули вибудовуються в нову, більш 

щільну структуру, аж до кристалічної. Якщо роз-

чинник швидко уходить з плівки, пористість збіль-

шується. Регулювання цього процесу можна здійс-

нювати: підбором пари «розчинник-осаджувач», 

додаванням до осаджувальної ванни розчинника, 

зміною температури осаджувальної ванни [3]. Для 

СА найкращим осаджувачем є вода. За зменшенням 

хімічної спорідненості з водою (зверху до низу) ро-

зчинники можна розташувати в ряд (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розчинники ацетату целюлози та їх властивості [13 – 16] 

Розчинник Формула Властивості 

Тетрагідрофу-

ран (ТГФ) 

 

 

Рідина, з характерним запахом, добре розчинний у воді. Те-

мпература кипіння – 66 °C, густина – 0,8892 г/см3 за темпе-

ратури 20 оС. Добре розчинний у воді. Молярна маса (ММ)– 

72,11 г/моль 

Ацетон (А) 

 

Рідина без кольору з характерним запахом; температура ки-

піння 56,1ºС при 760 мм.рт.ст.; густина 0,798 г/см3. Добре 

розчинний у воді та в багатьох органічних розчинниках. 

ММ – 58,08 г/моль 

Диоксан 

 
 

Рідина без кольору; температура кипіння 101 ºС; густина 

1,03 г/см3. Добре розчинний у воді та в багатьох органічних 

розчинниках. Молярна маса – 88,11 г/моль 

Оцтова 

кислота 

 

Рідина без кольору з характерним запахом; температура ки-

піння 117,87 ºС за тиску 101,3 кПа; густина 1,0446 г/см3. 

Добре розчинний у воді та в багатьох органічних розчинни-

ках. ММ – 60,053 г/моль 

Диметилфор-

мамід 

(ДМФА) 

 

Рідина без кольору, добре розчинний у воді, спирті, етері. 

Температура кипіння –153°C, густина –0,948 г/см3. ММ –

73,09 г/моль 

Диметилсуль-

фоксид 

(ДМСО)  
 

Прозора рідина, добре розчинний у воді, спирті. Темпера-

тура кипіння – 189°C, густина – 1,1 г/см3 за 20 оС. ММ – 

78,13 г/моль 
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Відпал сприяє виникненню водневих зв'язків 

між полімерними ланцюгами і, як наслідок, більш 

щільною упаковці надмолекулярної структури. За-

вершуються релаксаційні процеси, а для їх приско-

рення температура відпалу повинна відповідати по-

чатку переходу в виcокоелаcтичний стан [3]. Вва-

жається, що кількість пор в мембрані при відпалі не 

змінюється, лише зменшується їх розмір. При 

цьому деформація структури щільного шару бі-

льше, ніж матриці через більше скупчення внутрі-

шніх напружень в ньому на стадії коагуляції. 

Процес розчинення полімеру є дуже відповіда-

льною операцією, оскільки співвідношення компо-

нентів розчину, його структура помітно впливають 

на властивості мембран. Тривалість розчинення по-

лімеру і однорідність розчину значно залежать від 

типу апарату, в якому проводять розчинення, від 

режиму перемішування, порядку завантаження 

компонентів, температури процесу. У випадку при-

готування формувальних розчинів низької в’язко-

сті використовують апарати з пропелерними міша-

лками. Для отримання висококонцентрованих роз-

чинів високої в’язкості застосовують апарати з 

рамними, лопатевими та спіральними мішалками 

чи апарати зі шнеками. Частота обертання мішалки 

складає 5 – 50 хв‒1 [2]. 

Для кращого розчинення полімеру заванта-

ження компонентів здійснюють частинами. Споча-

тку в апарат заливають приблизно половину роз-

чинника і за включеної мішалки невеликими порці-

ями вводять розпушений полімер. Далі вводять 

решту розчинника і продовжують перемішування 

(зазвичай 6 – 24 год) до повного розчинення полі-

меру. В цей період у сорочку апарату подають те-

пло- чи холодоносій для пришвидшення процесу 

розчинення. Агент набухання та інші компоненти 

вводять вже в готовий розчин або попередньо змі-

шують з розчинником чи полімером. 

Фільтрування розчину є необхідною та відпо-

відальною операцією, що забезпечує видалення на-

бухлих частинок полімеру (гель-частинок), мінера-

льних домішок, нерозчинених часток різного похо-

дження. Зазвичай фільтрування проводять у 

декілька ступенів. Для цього застосовують рамні, 

металокерамічні або керамічні фільтри, а також 

фільтри з намивними шарами. Фільтруючий мате-

ріал обирають залежно від в’язкості, забрудненості 

розчину та природи розчинника. В ряді випадків 

розчин підігрівають для зниження в’язкості. Грани-

чне значення тиску при фільтруванні залежить від 

в’язкості розчину і конструкції фільтру, і зазвичай 

не перевищує 2,5 МПа, хоча в окремих випадках 

може досягати 10 МПа. 

Необхідність видалення повітря чи іншого газу 

з формувального розчину викликане тим, що буль-

башки газу, потрапляючи в мембрану, можуть утво-

рити у ній дефекти. Розчинене повітря може виді-

лятися в процесі формування за зміни температури 

формувального розчину і також стати причиною 

появи дефектів у мембрані. Видалення повітря здій-

снюють періодичним або неперервним способом. У 

випадку періодичного способу розчин довго витри-

мують у баках за атмосферного чи зниженого ти-

ску. Тривалість операції залежить від в’язкості і ви-

соти шару розчину, а також залишкового тиску в 

апараті. 

Видалення повітря з розчинів, що містять ма-

лолетючі розчинники, може здійснюватися непере-

рвно за високої температури і під вакуумом. Для 

цього застосовують апарати, в яких розчин стікає 

по похило встановленим всередині апарата кону-

сам. 

Формування мембрани із розчину відбувається 

за допомогою філь’єр, конструкцію яких вибира-

ють залежно від необхідної форми мембрани, в’яз-

кості розчину і летючості компонентів розчину. Ре-

гулювання товщини шару розчину, з якого буде 

сформована мембрана, здійснюють не лише зміною 

величини зазору між ножем і підкладкою, що руха-

ється, але й за рахунок зміни швидкості руху остан-

ньої. За рахунок тертя шарів об ніж філ’єри у верх-

ніх шарах плівки, що утворюється, встановлюється 

певна орієнтація полімерних ланцюгів, яка може 

впливати на властивості мембрани. Від ретельної 

шліфовки нижнього краю ножа філ’єри багато в 

чому залежить рівномірність структури мембрани. 

На рис. 1 представлено схему комплексного 

виробництва плоских ацетатцелюлозних мембран 

для зворотного осмосу, ультрафільтрації і мікрофі-

льтрації. 

 
Рис. 1. Схема виробництва мембран з СА: 1 – апарат для приготування формувального розчину; 2 – на-

сос; 3 – фільтр; 4 – бак для видалення повітря з формувального розчину; 5 – філь’єра; 6 – формувальний 

барабан; 7 – осаджувальна ванна; 8 – машина для промивання мембрани; 9 – машина для оброблення 

мембрани; 10 – сушарка; 11 – пристрій для дефектоскопіювання 
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Тривалість передформування можна регулю-

вати за рахунок зміни довжини шляху рідкої плівки 

до занурення її в осаджувальну ванну, зміною в зоні 

передформування температури і концентрації парів 

розчинника, а також швидкості руху повітря.  

Основними технологічними параметрами ста-

дії формування є температура осаджувальної ванни 

та її склад, швидкість руху формованої плівки. На 

стадії формування в осаджувальній ванні утворю-

ється гель, що імпрегнований сумішшю розчинника 

і осаджувача. Підтримування стабільної темпера-

тури в осаджувальній ванні здійснюється теплооб-

мінниками, що розташовані ззовні формувальної 

машини, змійовиками, що укладено в барці, або по-

міщенням барки в термостатичну сорочку. 

Основними параметрами стадії відмивання 

мембран від залишкового розчинника є темпера-

тура, швидкість руху промивної рідини та її склад. 

Регулюючи ці параметри, можна змінювати кіне-

тику процесу та ступінь його завершеності. Для СА 

температура склування у суміші води з розчинни-

ком не перевищує 50 оС, а нагрівання промивної 

води вище цієї температури може спричинити де-

формацію мембрани при протягуванні її через про-

мивні барки. 

Після промивання мембрани для зворотного 

осмосу піддають гідротермічному обробленню 

(відпал) впродовж 1 – 10 хв гарячою водою за тем-

ператури 70 – 100 оС. При цьому підвищується се-

лективність мембран і їх стійкість до підвищених 

тисків. Під час відпалу уникають натягу плівки. 

Для збільшення продуктивності ацетатцелюлозних 

мембран після гідротермічного оброблення їх обро-

бляють аліфатичними спиртами [6]. 

Перед сушінням, для запобігання незворотної 

усадки, мембрани імпрегнують труднолетючими 

рідинами, наприклад, гліцерином чи його водними 

розчинами. Іноді до нього додають поверхнево-ак-

тивні речовини (ПАР). Тривалість операції, зале-

жно від пористості мембрани і температури, скла-

дає від 2 до 30 хв. Після імпрегнування мембрану 

піддають сушінню. Вода з неї випаровується, а глі-

церин (чи інша труднолетюча рідина) залишається 

в мембрані, заповнюючи пори. Сушіння мембран 

для зворотного осмосу і ультрафільтрації, що отри-

мані методом мокрого формування, не є обов’язко-

вим. Його здійснюють для мікрофільтраційних 

мембран, причому до сушіння їх не імпрегнують. 

Температура сушіння – 50 – 90 оС. Може застосову-

ватися контактне чи конвективне сушіння. 

Далі передбачають дефектоскопіювання мем-

бран – візуальний огляд поверхні на наявність пош-

коджень, сторонніх включень та ін. Його здійсню-

ють перемотуванням мембран над поверхнею скля-

ного столика, що підсвічується знизу. Готові 

мембрани упаковують в рулони або у вигляді дис-

ків, квадратів та аркушів іншої форми. 

Кроком вперед є процес виготовлення плоских 

ультрафільтраційних СА мембран, що пропонують 

автори [17]. Мембрани готували методом інверсії 

фаз, з використанням ацетату целюлози як полі-

меру, LiCl та CaCl2 як пороутворювачів та метил-

(S)-лактату як розчинника. Всі складові формуваль-

ного розчину, що використані в цій роботі, отриму-

ють із відновлюваних ресурсів; вони біологічно ро-

зкладаються, є нетоксичними та нелеткими органі-

чними сполуками. Проникність мембран складає 13 

– 177 дм3/(м2∙год∙бар).  

Висновки. CA-асиметричні мембрани засто-

совується в широкому діапазоні процесів фільтрації 

(від зворотного осмосу до мікрофільтрації). Обумо-

влено це відносно низькою вартістю CA, відновлю-

ваною сировинною базою [5], відносно нескладною 

технологією виготовлення. Змінюючи ступінь замі-

щення СА, можна в широких межах варіювати його 

гідрофільністю. А змінюючи параметри технологі-

чного процесу виробництва, можна впливати на ос-

новні властивості мембрани. Наступний огляд буде 

присвячений методам модифікації СА мембран. 
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Abstract 

The article deals with the problem of using secondary energy resources in the natural gas transportation and 

distribution system, and the possibility of generating electricity without burning fuel by reducing high-pressure 

natural gas at gas distribution stations. The analysis of the influence of the temperature of a low - potential heat 

source on the preheating of the gas at the inlet to the expander-generator unit and, consequently, on the power is 

given. 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема использования вторичных энергоресурсов в системе транспорта 

и распределения природного газа, и возможность производства электроэнергии без сжигания топлива ре-

дуцированием природного газа высокого давления на газораспределительных станциях. Приведён анализ 

влияния температуры низкопотенциального источника тепла на предварительный подогрев газа на входе 

в детандер - генераторный агрегат и, следовательно, на мощность. 
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